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  : دوستپيارے 

 

ميں ہم کس قدر شيطانی پيچيده صورتحال سے گزر چکے ہيں! صدر کو قصوروار ٹهہرايا گيا! کرونا وائرس نے حملہ کيا!    2020سال  
روی کی اور ديوانے ہو گئے، ہمارے شہروں کو جال رہے ہيں!  ہمارے بے شمار جنگالت کو وحشی آگ نے تباه کر ڈاال! لوگوں نے کيموِنسٹوں کی پي

يطانی ميں خود بهی تبليغ کے ليے اب مذيد اور کهڑا نہيں ره پاتا! ’’بعض لوگ ايمان سے ُمنہ موڑ کر [چهوڑ گئے] گمراه کرنے والی روحوں اور ش
،  4:1تيموتاؤس  1ہوں گی جن کا ِدل گرم لوہے سے دغا گيا ہے‘‘ (باعث    اتيں جهوتے آدميوں کی رياکاری کا تعليمات کی طرف متوجہ ہو گئے؛ يہ ب

نے  )! يہاں تک کہ پوپ نے بهی ہم جنس پرست يونينز کی توثيق کی! يوں لگتا ہے جيسے ساری کی ساری دُنيا پهٹ پڑنے کو تيار بيٹهی ہے؛ يسوع  2
  کہا، 

 
و اذيت پہنچے گی کيونکہ سمندر اور اُس کی ’’اور سورج چاند ستاروں ميں نشان ظاہر ہوں گے اور زمين پر قوموں ک

لہروں کا زور و شور اُنہيں خوفزده کر دے گا۔ ڈر کے مارے اور آنے والی مصيبتوں کا انتظار کرتے کرتے اُن کے 
ہوش و حواس باقی نہ رہيں گے، اِس ليے کہ آسمان کی قوتيں ہال دی جائيں گی۔ تب لوگ اِبن آدم کو عظيم قدرت اور 

اُٹهانا    جالل کے اُوپر  سر  کر  ہو  کهڑے  تو سيدهے  جائيں  ہو  باتيں شروع  يہ  گے۔ جب  ديکهيں  آتا  ميں  بادلوں  ساته 
  )۔ 28۔21:25کيونکہ تمہاری مخلصی نزديک ہے‘‘ (لوقا

 
قتل بهی  تم ميں سے بعض کو  تم سے بے وفائی کريں گے اور  بهائی، رشتہ دار اور دوست  والدين،  ’’اور تمہارے 

  )۔ 21:16لوقاکروائيں گے‘‘ (
 

ر رہے ہم کيسے ان حوالوں کو پڑه سکتے ہيں اور يہ نہيں ديکه سکتے کہ ہم بالکل اِسی وقت بائبل کی پيشن گوئی کے آخری ايام ميں زندگی بسر ک
  ہيں؟

پانيوں نے پرل کے دسمبر ميں چرچل انگلستان سے يہاں پر آيا تها کيونکہ چا  1941’’ليکن يہ تو کرسمس کا وقت ہے،‘‘ آپ کہتے ہيں!  
نے   تها۔ جب صدر  ميں  ہاؤس  وائٹ  ساته  ڈی روزويلٹ کے  فرينکلن  تها۔ چرچل صدر  رہا  برسا  بم  پر  لندن  اور هٹلر  تهی  دی  بمباری کر  پر  ہاربر 

  ومی درخت کی بتياں جالئيں تو چرچل نے کہا، ’’آؤ بچوں کو اپنے مزے اور کهيلوں کی رات گزارنے دو۔‘‘ کرسمس کے ق
ميں اب مذيد اور ’’بچے‘‘ نہيں رہے ہيں! يہ وقت اِس بات کا اِحساس کرنے کا ہے کہ ہماری واحد اُميد بيت اللحم ميں پيدا    ليکن آپ اور

اور کہ ہمارے پاس کوئی حقيقی اُميد نہيں ہے ماسوائے بادشاہوں کے بادشاه اور خداوندوں کے خداوند کی حيثيت سے    –ہوئے اُن بچے ميں پنہاں ہے  
  سری آمد کے! يسوع کی دو

کی دہائی ميں، خداوند نے مجهے ايک آيت بخشی جو اِرتداد کے اِن ِدنوں ميں ايک پاسٹر کی حيثيت سے ميری    1950کافی عرصہ پہلے،  
  شديد مدد کر چکی ہے۔ 

 
  )۔ 4:13ميں سب کچه کر سکتا ہوں‘‘ (فلپيوں’’جو مجهے طاقت بخشتا ہے اُسی مسيح کی مدد سے 

 
  ہم نے صبح اور شام کی عبادتوں ميں نئے چينی سال کو منايا تها۔  تاريخ کو 2فروری کی 

) ميں ہم دو گهروں ميں کرونا وائرس کی  2020ہوپ سٹريٹ کی پرانی عمارت ميں يکم مارچ ہمارا آخری ِاتوار تها۔ کيونکہ باقی کے سال (
س کو [اُن] دونوں گهروں ميں چاليا جاتا۔ اُس تعليمی ويڈيو کے وجہ سے مالقات کرتے رہے۔ ہر ہفتے ميں ويڈيو پر ايک سبق کی ريکارڈنگ کرتا، ج 

  بعد ہم رات کا کهانا کهاتے۔ 
اپريل کو مسز ہائيمرز کی سالگره کو بهی منايا۔ ميں کہہ   16۔ ہم لوگوں نے  ويں سالگره منائی گئی   79ميری    اپريل کو  12اِيسٹر کے اِتوار  

  )۔ 31:29ن تجهے سب پر سبقت حاصل ہے‘‘ (اِمثالکئی بيٹيوں نے بهلے کام کيے، ليکسکتا ہوں، ’’
پچهلے سال سے ميں بڑی آنتوں کی بيماری ميں مبتال تها جس  شادی کی سالگره کو منايا۔    ويں   38ستمبر کے ِدن گرجا گهر نے ہماری    27

ايک اعصاب کو تباه کر ديا تها جس کی وجہ   نے ميرے ليے کهڑے ہونا اور تبليغ کرنا ناممکن بنا ڈاال تها۔ يہ کينسر کی شديد تابکاری تهی جس نے
 کی مانند ہے۔  Crohn’s Diseaseکروهانز بيماریسے يہ بيماری الحق ہوئی تهی جو کہ 
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پر آيت بہ آيت    www.sermonsfortheworld.comبرکت دی! ہم نے ہماری ويب سائٹ  ُخدا نے ہمارے کام کو    پهر بهی، اُسی سال ميں، 
ہ کيا۔  اضافہ  ميں  زبانوں  اور  تين  کا  واعظوں  اور  مطالعے  ہماری  بائبل کے  نے  زبان    43م  مقامی  ايک  کی  (برما)  ماينمار  حيثيت سے  کی  زبان 

کا بهی اضافہ کيا۔  Malayalamزبان کی حيثيت سے انڈيا کے ايک اور زبان ماليالم  44 ۔ ہم نے ہماریکا اضافہ کيا Khongso Chinخونگسو ِچن 
  کا اضافہ کيا۔  Sinhalaحاال ويں زبان کی حيثيت سے سری لنکا کی زبان ِسن  45اور پهر ہم نے ہماری 

باق اور واعظ اُن کی مدد ول کرتا ہوں جو ہميں بتاتے ہيں کہ کس قدر زياده وه اسہر ہفتےميں ساری دُنيا سے مبلغين کے شاندار ای ميل وص
  کر چکے ہيں۔ 

م تاريخ کو ہوپ سٹريٹ پر واقع ہماری پرانی عمارت پر تحريری معاہدے پر عمل درآمد ہوا، ہمارے بيٹے رابرٹ نے جو کا  7جوالئی کی  
  کر ديا تها اُس کے ليے بہت بہت شکريہ۔ 

ی زندگی  ک  Eugene Grace تاريخ کو سارے گرجا گهر نے ريور سائيڈ نيشنل سيميٹری ميں منعقد عبادت ميں يوجئين گريس  13اکتوبر کی  
رہنمائی کی تهی۔ مسٹر   برس کی عمر ميں مرنے سے چند ايک گهنٹے قبل يسوع تک پہنچنے ميں  91کو منايا۔ ڈاکٹر کيگن نے مسٹر گريس کی  

جو کہ ہمارے گرجا گهر کے ايک نفيس نوجوان ُرکن ہيں۔ چند ہفتے بعد، ڈاکٹر کيگن نے مسٹر   ے باپ تهےکے سوتيل   Tom Xiaگريس ٹام شيا  
پہلی ہستی    کو انجيل کی خوشخبری پيش کی اور وه اب دائمی زندگی پا چکی ہيں۔ اُميد کی بهرپوری کے ساته وه  Sophieکے بيوی سوفی گريس  

ٹر گريس کے جنازے کی عبادت ميں حاضر  بپتسمہ ديا جائے گا۔ مسز ہائيمرز گاڑی چال کر مجهے مس ہوں گے جنہيں سان گيبرئيل ميں نئی جگہ پر 
ايک    لے کر گئيں، جہاں پر ہم نے ساحل کے کنارے چند  Oxnardريورسائيڈ لے کر گئيں تهی۔ پهر وه مجهے گاڑی ميں اُوکسنارڈ  ہونے کے ليے  

  ِدن آرام کرنے ميں گزارے۔  
  ميں ڈاکٹر کيگن کے گهر پر شکرگزاری کی ضيافت منائی جائے گی۔  Alhambraکو الحيمبرا ِاتوار) تاريخ ( 22نومبر کی 

دگی کے کام کر رہا ہوں، واعظ اور اسباق لکه رہا ہوں اور ڈاکٹر کيگن کی مدد کر رہا ہوں۔ چند ايک ہفتوں ميں، ميں اپنی زنميں اب بهی  
اور يسوع جس سے کام کوجاری    –ا ساته نہ ديتی  نہ رکه پاتا اگر ميری پياری بيوی عليانہ ميربرس ميں داخل ہو جاؤں گا۔ ميں کام کو جاری    81

  مجهے قوت حاصل ہوتی ہے۔ رکهنے کے ليے 
 

 )۔ 4:13ميں سب کچه کر سکتا ہوں‘‘ (فلپيوں’’جو مجهے طاقت بخشتا ہے اُسی مسيح کی مدد سے 
 

  ط کا اِختتام کروں گا:ے پارٹنر ہيں اُن کی گواہی کا حوالہ ديتے ہوئے اِس خيہ يسوع کا وعده ہے! ميں کرسٹوفر ايل کيگن جو کہ مير
 

نہيں تها۔ ميں اپنے ہی ليے جی رہا تها۔ ميں نے ُخدا کے بارے ميں نہيں سوچا يا  سالوں پہلے ميرے پاس سکون 
ں گا۔ ميں خود پر بهروسہ کر رہا تها۔ ميں خدا سے بهاگ اور ُچهپ رہا تها۔ ميں ميرے ساته کيا ہوگا جب ميں مر جاؤ 

  اُداس تها۔  ے تهے اور بہت پيسہ کمايا تها، ليکن ميں تنہا اورنے کالج ميں اے گريڈز حاصل کي
پهر ميری مالقات چند مسيحيوں سے ہوئی جو ميرے ساته بہت اچهے تهے۔ ميں نے گرجا گهر جانا شروع کر 

۔ ليکن ميں اب بهی اپنی طرح سے ہی زندگی بسر کرنا چاہتا تها۔ ايک رات ميں سکول ميں ايک ميٹنگ ميں گيا۔ ديا
کہ ُخدا مجه   –جانے والی سب سے بہترين خبر ُسنائی  ايک نوجوان شخص نے مجهے ميری زندگی ميں کبهی ُسنائی  

مجهے بتايا اُس زندگی کو کيسے پانا ہے۔ اُس   سے محبت کرتا ہے اور مجهے دائمی زندگی بخشنا چاہتا ہے۔ اُس نے
  رات ميں نے يسوع پر بهروسہ کيا۔ اُس [يسوع] نے ميرے گناه معاف کيے اور مجهے دائمی زندگی بخشی۔ 

ہوں۔ اب ميرے پاس ابدی زندگی ہے۔ يسوع نے مجهے اندر سے شفا بخشی۔ اُس نے مجهے    اب ميں سکون ميں
ور تنہا نہيں ہوں۔ ميں جانتا ہوں کہ اگر ميں آج کی رات مر جاتا ہوں تو ميں آسمان اُميد اور خوشی بخشی۔ ميں مذيد ا

  چکا ہے!ميں خدا کے ساته ہونے کے ليے جاؤں گا کيونکہ يسوع مجهے دائمی زندگی بخش 
 

غير وه نہيں کر پاتا۔ مجهے يسوع کے ليے کام کرنے ميں بہت خوشی ہوتی ہے! ميں اُس کی قوت اور فضل کے بغير اور ڈاکٹر کيگن کے ب
  ۔ اور اُس سے متعلق مضامين پڑه رہا ہوگا  phlebotomyفيليبوٹومی  اگلے موسِم بہار ميں کالج ميں عليانہ اور ہمارا بيٹا جان ويزلی، جو کہ

جيسا کہ ہم يسوع اور ميرے ليے دعا کريں    Kent Philpottيسوع آپ کو اور آپ کی اہِل خانہ کو سالمت رکهے! مہربانی سے کينٹ فيلپوٹ  
کے ذريعے نجات پر کينٹ کی کتاب کی تدوين کريں گے! مہربانی سے ہمارے ليے دعا کريں جب ہم سان گيبرئيل ميں نيا چينی بپٹسٹ گرجا گهر 

   گے۔ شروع کريں
 

 
 

  ڈاکٹر ہائيمرز اپنی بيوی عليانہ، اپنے بيٹے رابرٹ، رابرٹ کی 
  ور ساره۔ ميں دعا مانگ رہا بيوی ِجن اور رابرٹ کی دو بچياں حنّہ ا

        ہوں کہ اُن کے ہاں جلد ہی ايک اور بچہ ہو۔
  
 
       

        مسيح کی ہميشہ کے ليے ستائش ہو!                      
 
 
 
 
 
 
 
 

  محترم آر۔ ايل۔ ہائيمرز، جونيئر،                       
            D.Min. ،D.Rel. ،Th.D. ،Litt.D.   
    4:13فلپيوں                  

 
        ’’جو شخص فہم کی راه سے بهٹک              
     جاتا ہے اُسے ُمردوں کی صحبت                

  )۔ 21:16صيب ہوتی ہے‘‘ (امثالن               
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